
SZÁLLODAI AJTÓZÁRAK, BELÉPTETŐ  RENDSZEREK 

Az alábbi zárak és kilincsek komplett megoldást je-

lentenek a modern szállodák, panziók, irodaházak és 

esetenként a magánházak, lakások számára is. Segt-

ségükkel a szállodai recepciós szolgáltatás szinvonala a 

legmagasabb szintre emelhet ő, miközben a munkaer ő -

költségek Jelent ősen csökkenthetők. A komplett rend-

szereink megfelelnek bármely 4 vagy S csillagos szállo-

da biztonságtechnikai el ő írásainak, mindezt rendkívül 

versenyképes árakon. 

A kártyas rendszerek lényege, hogy a kártya lérintökártval kulcs-

ként, azonotitóként szolgál és különböz ő  jogosultságokkal ruházha-

tó fel, pl.: meghatározott ajtók nyitására, meghatározott id ő re, stb. 

A zárrendszereink otf-line rendszer űek, azaz nincsenek hálózatba 

kapcsolva, külön kábelezést nem igényelnek. Akkumulátorról m ű -

ködnek, igy küls ő  árarnellátásra sincs szükségük, tehát ehhez sem 

kellenek vezetékek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a beépitésüknél 

nincs szükség különleges elektronikai képesitésre. 

A termék beépithető  minden falc, vagy falc nélkuli 40-70mm vastag-

ság közötti ajtólapba, ahol a megfelel ő  zármélység biztosítható. 

A komplett egységcsomag tartalmazza a zárat, a kilincset, az elekt-

ronikát, az akkumulátorokat és minden beépitéshez szükséges ki-

egészitő t, igy az ajtólap el ő készitéséhez szükséges sablont is. 

A rendszerhez kapcsolhatók egyéb hagyományos beléptet ő  rend-

szerek, szobai energiamegtakarító láramtalanitó kapcsolól, sorom-

pó, stb. — igy biztosithatö, hogy azonos kártyával további funkciókat 

is el lehessen érni. Azt, hogy pontosan milyen fix és választható ele-

mekbő l áll össze egy komplett szállodai rendszer, a következ ő  olda-

lon részletesen is elolvashatja. 
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A szof-tveres rendszerhez kapcsolhatók egyéb szállodai programok 	
I 

p1.: front office, Hostware, Flexys, vendéglátás, stb. 

A termékekre 1+1+1 év garanciát biztosítunk, ennek feltételeit lásd 

a következő  oldalon. 

FONTOS! 
Az igények felmérésében, a termékek kiválasztásában, a szállitási 

határid ővel, az árajárilatkérés folyamatában, a beépítés során, a 

m ű ködtetésben és a karbantartásban is folyamatosan Segítséget 

nyújtunk Onnek.  
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Forduljon hozzánk bizalommal a következ ő  elérhetőségek egyikén: 

maestro@kilincsek.hu , 0630 630-8495,06 24 520 431. 
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